
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Anul universitar 2019-2020 
 

Anul de studiu III/ Semestrul II 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918”  din Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept  si Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul  De Ştiinţe Sociale  

1.4 Domeniul de studii Asistență socială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea ASISTENTA SOCIALĂ/ Asistent social (263501) Asistent de 

cercetare in asistența socială (263511) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul de caz  Cod: AS 313 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpas 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpas 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 19 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru  75 

3.10  Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
•  

•  

4.2  de competenţe 
•  

•  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibbliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 



6. Competenţe specifice acumulate  
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C5.1 Recunoaşterea situaţiilor care necesită intervenţie specializată   

C5.2 Interpretarea efectelor diverselor proiecte şi programe de asistenţă socială 

C5.3 Aplicarea valorilor şi a principiilor  deontologiei profesionale în procesul de intervenţie 

C5.4  Monitorizarea şi evaluarea procesului de intervenţie de la nivel individual, de grup sau 

comunitar 

C5.5 Elaborarea  de planuri de intervenţie specifice în asistarea  persoanelor şi grupurilor aflate 

în dificultate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor managementului de caz   

7.2 Obiectivele 

specifice 

• Să îşi însuşească  noţiunile  şi conceptele de bază din domeniul 

managementului de caz 

• Să deţină cunoştinţe privind interventia sociala  

• Să analizeze date semnificative pentru caracterizarea problematicii sociale a 

individului si sa elaboreze planul de interventie și de monitorizare 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Nr.ore 

1.Problematica introductivă cu privire la management 
Prelegere,  

Conversaţie 

2 

2..Reformări ale conceptului de management de caz. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 

3.Managementul de caz în Romania 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

.4.Forme ale managementului de caz 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

5.Funcţiile managementului de caz din perspectiva 

serviciilor integrate 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

6.Funcţiile managementului de caz din perspectiva 

modelului abilitare-facilitare 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

7.Prezentarea rolurilor managerilor de caz 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

8.Managementulul de caz între abilitate personală şi 

facilitare socială 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

9.Etapele managementului de caz 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

10.Dimensiuni ale managementului de caz 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

11.Advocacy şi îndrumarea spre serviciile alternative 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 



12.Nivelul de instruire în managementul de caz. 

Autoritatea în managementul de caz. 

 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

13.Indicatorii ai calităţii managementului de caz 

 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 

Bibliografie  

1. Talpaş, P.,2018,  curs Managementul de caz, disponibil la biblioteca UAB; 

2. Neamţu, G.,(coord.), 2016, Enciclodedia asistenţă socială, Ed.Polirom, Iaşi; 

3. Cojocaru, Şt.2005, Metode apreciative în Asistenţă socială ,Ed.Polirom, Iaşi,. 

4. Cojocaru, Şt 2008 Managementul de caz in protectia copilului. Evaluarea serviciilor si practicilor din 

Romania Ed.Polirom, Iaşi, 

5. Cojocaru Şt ,2010 ,Evaluarea programelor de asistenta sociala, Ed.Polirom, Iaşi, 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Nr.ore 

1.Grupuri vulnerabile şi nevoia de servicii sociale Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

2   Introducere in problematica managementului 

de caz 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

3. Managementul de caz – studiu de caz familie Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

4. Managementul de caz – studiu de caz copil in 

dificultate 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

5. Managementul de caz – studiu de caz persoane 

cu dizabilități 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

6. Complexitatea managementului de caz  -grup 

vulnerabil 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

7. Calitatea managementului de caz   Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

4 

Bibliografie 

1. Talpaş, P.,2018,  curs Managementul de caz, disponibil la biblioteca UAB; 

2. Neamţu, G.,(coord.), 2016, Enciclodedia asistenţă socială, Ed.Polirom, Iaşi; 

3. Cojocaru, Şt.2005, Metode apreciative în Asistenţă socială ,Ed.Polirom, Iaşi,. 

4. Cojocaru, Şt 2008 Managementul de caz in protectia copilului. Evaluarea serviciilor si practicilor din 

Romania Ed.Polirom, Iaşi, 

5. Cojocaru Şt ,2010 ,Evaluarea programelor de asistenta sociala, Ed.Polirom, Iaşi, 

  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Managementul de caz  îi ajută pe viitori absolvenți ai specializării asistență socială să 

dobândească competențele necesare accesării unor posturi de asistent social (263501) în DGASPC 

și în Organismele private care desfăşoara activităţii în domeniul asistenței sociale  

 
10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator Susţinerea unui studiu de caz 
Fişă de evaluare studiu de 

caz 
20 



Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

11.09.2019                                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

13.09.2019                                                                                ______________________                 


